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PAŹDZIERNIK

W hołdzie Patronowi NSZZ „Solidarność”
Konferencja naukowa o bł. Jerzym Popiełuszcze

Zło dobrem zwyciężaj 
– Tak żyłem

19 października 1984 roku, 
funkcjonariusze komunistycznej 
Służby Bezpieczeństwa porwali, 
a następnie bestialsko zamor-
dowali, Kapelana Solidarności,  
ks. Jerzy Popiełuszkę. 

18 października 2019 roku, 
w przeddzień 35 rocznicy mę-
czeńskiej śmierci błogosławione-
go, z inicjatywy Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar-
ność”, w Kościele oo. Saletynów 
w Rzeszowie - Sanktuarium 
Ludzi Pracy, odprawiona zosta-
ła Msza św. w intencji rychłej 
kanonizacji naszego Patrona.  
Uczestniczyło w niej wielu człon-
ków i sympatyków NSZZ „Soli-

darność”, w tym osiem pocztów 
sztandarowych wystawionych 
przez organizacje związkowe.

W homilii ks. Franciszek Si-
kora MS porównał działalność  
bł. Jerzego Popiełuszki do dzia-
łalności św. Jana Chrzciciela, 
gdyż obaj podobnie odważnie 
głosili niewygodne dla rządzą-
cych słowa prawdy i obaj za tę od-
wagę ponieśli śmierć męczeńską 
(całość homilii na str. IV).

Po zakończeniu mszy pod po-
mnikiem i tablicą upamiętniają-
cymi bł. Jerzego złożono kwiaty.

Konferencja naukowa

Dalszy ciąg uroczystości odbył 
się w Sali Audytoryjnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego, odbyła się kon-
ferencja naukowa, zorganizowa-
na przez Zarząd Regionu Rze-
szowskiego NSZZ „Solidarność”, 
poświęcona bł. Jerzemu Popie-
łuszce zatytułowana: „Zło dobrem 
zwyciężaj – Tak żyłem”. 

Partnerami konferencji byli: 
Wojewódzki Dom Kultury w Rze-
szowie, Instytut Pamięci Naro-
dowej Oddział  w Rzeszowie, 
Podkarpacki Kurator Oświaty, 
Politechnika Rzeszowska oraz 
Samorząd Województwa Podkar-
packiego.

Witając gości, przewodniczący 
Zarządu Regionu Rzeszowskie-
go NSZZ „Solidarność”, Roman 
Jakim, m.in. przypomniał, że bło-
gosławiony Jerzy Popiełuszko  
w 2014 roku ustanowiony został 

przez Stolicę Apostolską Patro-
nem NSZZ „Solidarność”.

Po przewodniczącym oko-
licznościowe wystąpienia mieli: 
Marszałek Województwa Pod-
karpackiego - Władysław Ortyl 
i Wojewoda Podkarpacki - Ewa 
Leniart. Odczytano także list 
skierowany do uczestników kon-
ferencji przez Głównego Inspek-
tora Pracy - Wiesława Łyszczka.

Po części wstępnej wygłoszo-
nych zostało pięć prelekcji.

W pierwszej z nich prof. dr hab. 
Wojciech Polak z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu 
poruszył kwestię wątpliwości do-
tyczących okoliczności śmierci 
bł. Jerzego. 

cd. na str. II

Życie i działalność błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki były tematami konferencji naukowej poświęconej pamięci zamordowanego kapelana 
„Solidarności”, zorganizowanej 18 października 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”.  

W konferencji wzięli udział naukowcy badający życie i działalność ks. Jerzego Popiełuszki oraz liczni goście, m.in.: Marszałek Władysław Ortyl, Wojewo-
da Ewa Leniart, Wicemarszałek Piotr Pilch, Wiceprzewodniczący Sejmiku Jerzy Cypryś, Sekretarz Województwa Lesław Majkut oraz parlamentarzyści. 
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cd. ze str. I

Uznał, że zarówno prowadzone 
przez ówczesną komunistyczną 
prokuraturę śledztwo, dotyczące 
tej straszliwej zbrodni, jak i póź-
niejszy proces jej bezpośrednich 
sprawców mogły być sfingowane. 
Dlatego, nie możemy być pewni 
nawet samej daty śmierci księ-
dza. Wyraził przy tym przypusz-
czenie, że być może porywając 
ks. Jerzego, funkcjonariusze SB 
mieli za zadanie jedynie go za-
straszyć, a jego śmierć nastąpiła 
w wyniku zbyt brutalnych metod 
postępowania. 

Jako kolejny wystąpił prof. dr 
hab. Grzegorz Ostasz z Politech-
niki Rzeszowskiej z prelekcją 
„Wokół publikacji o solidarności 
wielką i małą literą pisanej”. Sze-
roko omówił nakład, który został 
opracowany i wydany przez Za-
rząd Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność”,  IPN Oddział 
Rzeszów oraz politechnikę Rze-
szowską.

Trzecią prelekcję wygłosił  
ks. dr hab. Piotr Steczkowski, 
prof. Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, pod tytułem: „Ks. Jerzy 
Popiełuszko jako duszpasterz 
ludzi pracy”. Przypomniał w niej 
okoliczności, w jakich w sierpniu 
1980 roku ks. Jerzy został dusz-
pasterzem robotników i jego 
późniejszą heroiczną posługę 
duszpasterską w okresie stanu 
wojennego, zakończoną mę-
czeńską śmiercią z rąk funkcjo-
nariuszy SB. Wspomniał m.in., 
o spontanicznym zgłoszeniu się  
ks. Jerzego do odprawienia Mszy 
św. dla strajkujących w Hucie 
Warszawa robotników, zapocząt-
kowaniu przez niego organizo-
wania corocznie Pielgrzymek 
Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Jako czwarty wystąpił dr hab. 
Mariusz Krzysztofiński z rze-
szowskiego IPN, z prelekcją pt. 
„Świadectwo abp. Ignacego To-

karczuka o męczeństwie bł. Je-
rzego Popiełuszki”. Wspomniał 
w niej o bliskich kontaktach ks. 
Jerzego z ówczesnym Biskupem 
Przemyskim i wsparciu, jakie-
go abp. Tokarczuk mu udzielał. 
Utwierdził ks. Jerzego w tym, że 
dobrze postępuje i powinien na-
dal czynić, to co czyni. Do końca 
swojego długiego życia abp. To-
karczuk bardzo cenił ks. Jerzego, 
uważając go za wzór ofiarnego, 
świętego kapłana. 

W ostatniej z wygłoszonych 
prelekcji pt. „Zlecenie na Po-
piełuszkę”, pisarz i dziennikarz, 
Zbigniew Branach, podjął po-
lemikę z pierwszym z prele-
gentów, prof. Wojciechem Po-
lakiem (nazywając go zresztą 
swoim wielkim przyjacielem), 
odnośnie do przytoczonych 
przez niego wątpliwości wokół 
okoliczności śmierci ks. Jerze-
go. Zarzucił mu m.in. zbyt łatwe 
uleganie sugestiom niektórych 
dziennikarzy, którzy opierają 
swoje wątpliwości na zezna-
niach niewiarygodnych osób 
i wątpliwych źródłach. 

Wystąpienie to spotkało się re-
akcją prof. Polaka, który podtrzy-
mał swoją wcześniejszą opinię 
co do wątpliwości, w jakich oko-
licznościach nastąpiła śmierć  
ks. Jerzego, wskazując przy tym 
na nieznajomość przez Zbignie-
wa Branacha niektórych do-
wodów dotyczących tej sprawy, 
a przytoczonych przez niego jako 
kontrargumenty.

Konferencję zakończyło wrę-
czenie nagród laureatom woje-
wódzkiego konkursu plastyczne-
go dla młodzieży: „Zło dobrem 
zwyciężaj – Tak żyłem”. Prace 
konkursowe zostaną wystawio-
ne w korytarzu wejściowym do 
urzędu od 4  listopada.

W holu sali konferencyjnej pre-
zentowane były: wystawa IPN pt. 
„Tak się wszystko zaczęło… Bło-
gosławiony ksiądz Jerzy Popie-

łuszko” i prezentacja poświęcona 
miejscom pamięci bł. ks. Jerzego. 
Wystawę IPN można oglądać do 
4 listopada. 

Podczas konferencji można 
było nabyć również wydaw-
nictwa związane z tematyką 
konferencji i „Solidarnością”, 
w tym zaprezentowaną przez 
prof. dr hab. Grzegorza Osta-

sza publikację „O solidarności 
wielką i małą literą  pisanej”, 
a Zbigniew Branach podpisywał 
swoją książkę „Zlecenie na Po-
piełuszkę”.

Obie publikacje wciąż moż-
na kupić w ZR odpowiednio za  
24 zł i 35 zł.

Jerzy Klus

Recenzja

„Zlecenie na Popiełuszkę” Zbigniewa Branacha
Zbigniew Branach jest laureatem licznych konkursów publicy-

stycznych i literackich. Autor takich książek jak: „Pierwszy Grudzień 
Jaruzelskiego”, „Oskarżony Jaruzelski i inni”, „Polityka strzelania”, 
„Piętno księżobójcy”. Branach jest również autorem słuchowisk, 
jedno z nich odbyło się 20 października w Radiu Rzeszów.

W swojej książce „Zlecenie na Popiełuszkę” autor opisuje wyda-
rzenia sprzed uprowadzenia księdza Jerzego, samo uprowadzenie, 
ale też to, co działo się później.

W pierwszych rozdziałach książki autor opisuje wydarzenia po-
przedzające uprowadzenie ks. Jerzego, między innymi próbę za-
machu na szosie gdańskiej czy rozmowy o całkowitym rozwiąza-
niu kwestii ks. Jerzego prowadzone przez gen. Jaruzelskiego i inne 
wpływowe osoby.

W rozdziale „Uwalić jedynego świadka” Branach opisuję, co dzia-
ło się z Chrostowskim po uprowadzeniu. Jest mowa o jego ucieczce 
z samochodu, obrażeniach, przesłuchaniach, próbach zastraszania 
i oskarżeniach o współpracę ze służbami i mordercami Męczennika.

Na kolejnych stronach autor opisuje działania agentów mające 
na celu zdyskredytowanie ks. Jerzego. Powołuje się na zapiski z akt 
służb SB, a także późniejszych wypowiedzi osób z bliskich kręgów 
Księdza. Ówczesna władza oskarżała ks. Jerzego o działania anty-
państwowe i nawoływanie do buntu podczas Mszy Świętych za Oj-
czyznę, które prowadził. W książce możemy też przeczytać rozległe 
opisy z procesu przeciwko zabójcom Błogosławionego, który jak 
określa, był wyreżyserowany.

Autor wiele miejsca w książce poświeca na analizę książek dzien-
nikarza Wojciecha Sumlińskiego. Wytyka mu błędy i nieścisłości, 
uważa, że ten chce tylko wzbudzić sensację.

W końcowych rozdziałach książki „Zlecenie na Popiełuszkę” au-
tor odnosi się do niezłomności księdza Jerzego, procesu beatyfika-
cyjnego i cudu za Jego wstawiennictwem.

Książka zawiera mnóstwo wątków dotyczących okoliczności 
„zbrodni czterdziestolecia”, relacje osób, akta sprawy, które rzucają 
światło na niektóre kwestie. Jednak nadal nie znamy całej prawdy 
o uprowadzeniu i śmierci ks. Jerzego.

A.Ch.

W hołdzie Patronowi NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący Roman Jakim wręczył laureatom swoje nagrody 

Wystawa rzeszowskiego IPN pt. „Tak się wszystko zaczęło… 
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko” 
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12 października 2019 r. odby-
ła się uroczystość wprowadze-
nia relikwii patrona „Solidar-
ności” do kościoła parafialnego  
pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Rakszawie. Uroczystości 
przewodniczył i homilię wygłosił 
JE ks. bp Stanisław Jamrozek.

W Uroczystości wzięło udział 
rodzeństwo bł. Ks. Jerzego Teresa 
Boguszewska i Józef Popiełuszko 
z żoną Alfredą, którzy mimo cho-
roby i cierpienia pielgrzymują 
wszędzie tam, gdzie oczekiwany 
jest ich brat.

Czasy współczesne potrzebują 
świadków wiary. Takim świad-
kiem był błogosławiony ksiądz 
Jerzy Popiełuszko – kapłan i mę-
czennik. Oddał życie bezgranicz-
nie służąc Bogu, walcząc o ludzka 
godność ze zbrodniczym syste-
mem, dopominając się o wolną 
Polskę.

NSZZ „Solidarność” mając za 
patrona błogosławionego księ-
dza Jerzego Popiełuszkę zobo-

Wprowadzenie relikwii Patrona „Solidarności” 
do kościoła parafialnego w Rakszawie

wiązało się podczas uroczystości 
po raz kolejny do szerzenia Jego 
kultu, do przekazywania prawdy 
młodemu pokoleniu.

Po Mszy Św. odbyło się składa-
nie kwiatów przy pomniku Bło-
gosławionego w którym udział 
wzięły liczne delegacje, w tym:
- Prezydium Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar-
ność” Przewodniczący Roman 
Jakim, Bogumiła Świderska, An-
drzej Filipczyk;
- Komisja Zakładowa NSZZ „So-
lidarność” Van Pur S.A. w Rak-
szawie Przewodniczący Wiesław 
Kochman, Dorota Czado;
- Posłowie na Sejm RP Wojciech 
Buczak, Kazimierz Gołojuch;
- Starosta Powiatu Łańcuckiego 
Adam Krzysztoń;
- Wójt gminy Rakszawa Jacek 
Szubart;
- Przewodniczący Rady Gminy 
Rakszawa  Marcin Bardjan;
- w imieniu Wojewody Podkar-
packiego  Rafał Czupryk;

- Podkarpacki Kurator Oświaty  
Małgorzata Rauch;
- OSP Rakszawa druh Paweł Su-
szek, druh Jan Dyrda, druh Jan 
Nowak;
- przedstawiciele Rady Parafial-
nej Łukasz Wojak;
- była działaczka „Solidarności” 
w Fabryce Sukna Zofia Babiarz.

W uroczystości liczny udział 
wzięli także członkowie Solidar-
ności, przedstawiciele instytu-
cji, organizacji i stowarzyszeń 

społecznych, dyrektorzy szkół, 
uczniowie, harcerze, poczty 
sztandarowe, parafianie.

Uroczystości odbyły się dzięki 
zaangażowaniu Przewodniczące-
go NSZZ „Solidarność” w Raksza-
wie Wiesława Kochmana i całej 
organizacji zakładowej oraz pro-
boszcza parafii pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego ks. Prałata 
Jana Woźniaka, którym serdecz-
nie dziękujemy.

A.Ch.

Uroczyste wniesienie relikwii Patrona NSZZ „Solidarność” 
do kościoła parafialnego w Rakszawie

Kwiaty pod pomnikiem bł. J. Popiełuszki w imieniu ZR zożyli 
R. Jakim. B. Stec-Świderska i A. Filipczyk

Aż 15 Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” wystawiło 
poczty sztandarowe. Dziękujemy

Uroczystość prezentacji i wrę-
czenia publikacji odbyła się  
9 października 2019 r. w Pod-
karpackiem Urzędzie Woje-
wódzkim w Rzeszowie. 

3. tom Encyklopedii „Solidarności”
Encyklopedia Solidarności to 

projekt dokumentacyjny, reali-
zowany przez Instytut Pamięci 
Narodowej. Jego celem jest do-
kumentowanie historii ruchów 

opozycyjnych w PRL funkcjo-
nujących w latach 1976-1989. 
W przygotowaniu trzeciego tomu 
Encyklopedii „S” udział wzięło 
ponad 230 autorów. Większość 
haseł rzeczowych i biogramów 
została napisana na podstawie 

szerokiej bazy źródłowej i ze-
branych relacji. W tomie 3 opu-
blikowano ogółem 1521 tekstów 
– 1115 biogramów działaczy 
NSZZ „Solidarność”, organiza-
cji, partii i środowisk opozycji 
oraz 406 haseł rzeczowych.
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1. W 35 rocznicę śmierci bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, którą w tych 
dniach obchodzimy (choć jeden Pan 
Bóg wie czy nie powinniśmy jej ob-
chodzić 25 października, czy innego 
dnia, bo do dziś dnia jest wiele nie-
ścisłości i spraw niewyjaśnionych), 
- W 35 rocznicę jego śmierci mamy 
ewangelię św. Łukasza, w której Jezus 
posyła swoich uczniów do głoszenia 
Ewangelii mówiąc: oto was posy-
łam jak owce między wilki. – Jakże 
prawdziwe i prorocze są te słowa 
w odniesieniu do życia ks. Jerzego. – 
Jakże żywo się one sprawdziły w jego 
życiu – Głosił jasno i wyraźnie na-
ukę ewangelii i odnosił ją do aktual-
nej sytuacji społecznej i politycznej. 
– Wokół niego potajemnie zbierały 
się wilki w owczych skórach, które 
donosiły na niego, które go śledziły 
i używały bardzo przebiegłych metod, 
aby wyglądać zewnętrznie jak dobre, 
przyjacielskie owieczki. Nawet pożar 
w mieszkaniu pana Chrostowskiego, 
kierowcy księdza Jerzego, wydaje się 
tu być nieprzypadkowy. – Ks. Jerzy, 
pomimo tego, że był świadomy gro-
madzącej się wokół niego watahy wil-
ków, dalej pełnił misję jaką Jezus mu 
powierzył: oto posyłam was jak owce 
między wilki. – W ten sposób bar-
dzo się upodobnił do wielkiego pro-
roka Nowego Testamentu, św. Jana 
Chrzciciela, który pomimo wielkiego 
narażenia się, pokazywał ówczesne-
mu władcy Herodowi jego niemoral-
ne życie w grzechu. Ks. Jerzy także 
jasno wykazywał błędy i grzechy 
popełniane w życiu politycznym ów-
czesnej Polski PRL. – Dla wielu jego 
słowa były niewygodne. Bardzo nie-
wygodne. – Tak jak niewygodna jest 
ewangelia dla ludzi zmierzających 
do potępienia. O tym właśnie mówi 
św. Paweł w 1Kor 1,18 nauka bowiem 
krzyża głupstwem jest dla tych, co idą 
na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, 
którzy dostępujemy zbawienia.

2. Dlatego tak dziwna i niepojęta 
jest sytuacja, jaką mamy dziś w życiu 
społecznym w naszej ojczyźnie. – Ma-
jąc taki wspaniały przykład mężnego 
głosiciela ewangelii w osobie księdza 
Jerzego – przykład znany na całą Pol-
skę - dziś niejeden Polak wstydzi się 
bronić krzyża w miejscach publicz-
nych, wstydzi się bronić nauki ewan-
gelii. – Nie jeden młody chrześcijanin 
wypisuje się z lekcji religii w szkole. 
Nie jeden Polak chrześcijanin - czy 
to młody, czy to starszy - ogląda i za-
chwala filmy szkalujące ich braci 
w wierze. Filmy, które najprawdopo-
dobniej są przygotowane celowo i me-
todycznie po to, aby uderzyć w paste-
rza, by rozproszyły się owce. – Czyż 
to właśnie nie tak było z ostatnim fil-
mem zwanym „dokumentalnym” „Tyl-
ko nie mów nikomu” opublikowanym 
na portalu internetowym Youtube? 
Co ciekawe, jego autor pan Tomasz 
Sekielski osobiście przyznał, że księża 
tam występujący: ks. Jan, ks. Cybula 
i ks. M. byli tajnymi współpracowni-
kami SB? Sam to przyznał, ale w fil-
mie to przemilczał.

3. Czy to nie przypomina nam zor-
ganizowanej akcji służb, które ucieka-
ły się do różnych metod szkalowania 
i niszczenia katolików w czasie ko-
munizmu? - Czy zatem Polak, znają-
cy historię ks. Jerzego, nie powinien 
być przygotowany i uodporniony na 
coś takiego w dzisiejszych czasach? 
– Dziś ów atak wilków następuje nie 
na jednego księdza Jerzego, czy kilku 
księży, ale na wizerunek księdza, jako 
pasterza Kościoła w ogóle. – Jest to 
metoda działania rozbicia wspólnoty 
wierzących, o której mówił sam Jezus 
w Ogrójcu do uczniów: Mt 26,31 «Wy 
wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. 
Bo jest napisane: Uderzę pasterza, 
a rozproszą się owce stada – oraz 
prorok Zachariasz ze Starego Testa-
mentu Za 13,7 Uderz Pasterza, aby 
się rozproszyły owce, bo prawicę moją 
zwrócę przeciwko słabym

- Nieprzypadkowo Jezus powie-
dział te słowa do Apostołów: J 16,1-4 
To wam powiedziałem, abyście się nie 
załamali w wierze. 2. Wyłączą was 
z synagogi. Owszem, nadchodzi go-
dzina, w której każdy, kto was zabije, 
będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. 
3. Będą tak czynić, bo nie poznali ani 
Ojca, ani Mnie. 4. Ale powiedziałem 
wam o tych rzeczach, abyście, gdy na-
dejdzie ich godzina, pamiętali o nich, 
że Ja wam to powiedziałem. 

4. Sądzę, że Bóg (a jest to mój pry-
watny pogląd) – przez zmaganie 
o obronę wiary, jakiego Polacy do-
świadczyli w czasie Komuny, chciał 
nasz wierzący naród przygotować 
do trudniejszej walki jakiej doświad-
czamy w dzisiejszych czasach. – Do 
walki, w której wilki tak dobrze prze-
brały się w owcze skóry, że trudno 
rozpoznać, kto jest wilkiem a kto 
owcą. – Wilki nawet przemawiają jak 
Chrystus mówiąc: „o wzajemnej tole-
rancji, akceptowaniu różnorodności, 
o kochaniu wszystkich ludzi, o nie 
odtrącaniu tych, którzy są w mniej-
szości… bo czyż Jezus nie jadał z cel-
nikami i grzesznikami? Czyż Jezus nie 
przyjmował jawnogrzesznic, które mu 
obmywały stopy łzami i ocierały je 
włosami? Czyż Jezus nie powiedział 
kobiecie cudzołożnej Kobieto i ja cię 
nie potępiam?” – Cóż zatem czynić, 
gdy wilki mówią jak Chrystus?

– A czy Polacy czytali Księgę Apo-
kalipsy która opowiada w 13 roz-
dziale, o tym, że nadejdą dni, gdy 
pojawi się fałszywy prorok, duchowa 
bestia, która będzie miała dwa rogi 
podobne do rogów Baranka – czyli 
będzie podobna do Chrystusa Ba-
ranka Bożego? – Czy Polacy czytali 
List do Galatów w którym św. Paweł 
pisze tak: Ga 1,6-8 Nadziwić się nie 
mogę, że od Tego, który was łaską 
Chrystusa powołał, tak szybko chce-
cie przejść do innej Ewangelii. 7. In-
nej jednak Ewangelii nie ma: są tylko 
jacyś ludzie, którzy sieją wśród was 
zamęt i którzy chcieliby przekręcić 
Ewangelię Chrystusową. 8. Ale gdy-
byśmy nawet my lub anioł z nieba 
głosił wam Ewangelię różną od tej, 
którą wam głosiliśmy - niech będzie 

przeklęty! (czyli z języka greckiego 
„odłączony”)

5. Dziś św. Paweł przez tych, któ-
rzy tak na zewnątrz ubierają się 
w jaskrawo kolorowe stroje i mówią 
o tolerancji, akceptacji, miłowaniu 
mniejszości, zostałby nazwany rasi-
stą, ksenofobem, faszystą. A gdyby 
św. Paweł zdążył jeszcze powiedzieć 
słowa z 1Kor 6,9-10:  Nie łudźcie się! 
Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, 
ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani 
mężczyźni współżyjący z sobą (…) 
nie odziedziczą królestwa Bożego 
– zostałby okrzyknięty homofobem 
i w imię walki z tzw. „mową nienawi-
ści” zostałby właśnie z nienawiści za 
swoje poglądy podany do sądu przez 
sponsorowanych aktywistów.

- Tak się właśnie dzisiaj dzieje. 
Współcześni następcy apostołów – 
przykładowo abp Marek Jędraszew-
ski -  którzy głoszą ewangelię prosto, 
wyraźnie, bez owijania w bawełnę są 
prześladowani, szykanowani i hej-
towani przez tych, którzy próbują 
udawać Jezusa mówiąc o miłości 
wszystkich do wszystkiego. O miło-
ści do zboczeń, o miłości do dewiacji, 
o miłości do deprawacji i do zgor-
szeń. Ale Chrystus nie mówił o miło-
ści wszystkich do wszystkiego. To nie 
Jego ewangelia! Chrystusowa miłość 
nie jest bez granic. Prawdziwa miłość: 
czysta i piękna, o której uczył Jezus, 
ma swoje granice i są to granice wy-
znaczone przez Boga, a nie wymy-
ślone przez człowieka, czy wytyczone 
przez jakichś naukowców prowadzą-
cych badania na ludziach metodą 
„in vitro”. – Czy Jezus kazał wybierać 
spośród ledwie poczętych ludzi tylko 
tych zdrowych i silnych, a tych cho-
rych i upośledzonych wsadzać do lo-
dówek, mrozić lub wyrzucać na śmier-
ci? Nie. A nawet powiedział Mt 25,40 
Wszystko, co uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili. Czy Jezus uczył by 
tolerować i akceptować morderstwo, 
choćby było nazwane zabiegiem me-
dycznym? Nie! A nawet mówił, każdy 
kto się gniewa na swego brata pod-
lega sądowi. Czy Jezus uczył by tole-
rować cudzołóstwo i inne zboczenia? 
Nie! A nawet mówił każdy kto pożą-
dliwie spojrzał na kobietę już w swo-
im sercu dopuścił się z nią cudzołó-
stwa. Czy Jezus kazał akceptować 
procedurę zmiany płci? Nie. Nawet 
wprost mówił, że Mk 10,6 że Bóg od 
początku stworzenia stworzył ich 
jako mężczyznę i kobietę. Prawdziwa 
miłość ma swoje granice – wyznaczo-
ne przez Boga. – A to co przekracza 
je, w jedną czy drugą stronę, to jest 
aberracja, toksyczna miłość, wynatu-
rzenie – Droga oddalająca człowieka 
od szczęścia, od pokoju wewnętrz-
nego, od relacji z Bogiem i od życia 
wiecznego.

6. Być może dlatego Bóg stwarzając 
świat, kiedy stworzenie było bezła-
dem, chaosem, kreślił po kolei granice 
i oddzielał jedne rzeczy od drugich.

- Stworzył światło i oddzielił je od 
ciemności – światło nazwał dniem, 
a ciemność nazwał nocą

- Stworzył sklepienie w środku wód 
i oddzielił jedne wody od drugich! 

- Następnie oddzielił wody od su-
chej powierzchni – wody nazwał mo-
rzem a suchą powierzchnie ziemią

- Następnie nakreślał granice ga-
tunków roślin, zwierząt. Całe stworze-
nie świata to historia tworzenia gra-
nic w chaosie jaki panował wcześniej.

Bóg wreszcie stworzył człowieka 
i dał mu szczęście Raju oraz ustalił 
granice, w których człowiek będzie 
szczęśliwy i rzekł:  Z wszelkiego drze-
wa tego ogrodu możesz spożywać we-
dług upodobania. ale z drzewa pozna-
nia dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy 
z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. 
Bóg wytyczył granice. Szatan skusił 
człowieka, by te granice przekroczył 
i złamał, by zjadł z drzewa poznania 
dobra i zła. Przekraczając te granice, 
człowiek utracił szczęście.

Tak bardzo symboliczna jest nazwa 
tego drzewa. – „Drzewo poznania do-
bra i zła”. – Poznania dobra i zła rów-
nocześnie? – Można by powiedzieć, 
drzewo zmieszania dobra ze złem. 
– Drzewo zatracenia granic między 
dobrem a złem.

7. Zobaczmy, że to się dzieje w na-
szej ojczyźnie obecnie. Ludzie nie 
znając Pisma Świętego i nie żyjąc 
ewangelią, zatracają poczucie gra-
nic wytyczonych przez Boga. – Wiele 
osób porzucając wiarę ojców, gubi 
się w tym co dobre a co złe. A nieje-
den z tych, którzy wiary nie porzucili 
mówi, że „czasy się zmieniły”. – Cza-
sy się zmieniły owszem, ale granice 
wytyczone przez Boga pozostały i są 
określone w nauce Kościoła. - kto 
ich nie zna, ten staje się podatny 
na wpływy i manipulacje wilków 
w owczych skórach.

8. Kończąc nasze rozważanie przy-
wołamy jeszcze słowa Jezusa z dzisiej-
szej ewangelii Żniwo wprawdzie wiel-
kie, ale robotników mało; proście więc 
Pana żniwa, żeby wyprawił robotni-
ków na swoje żniwo. – Żniwo w innej 
przypowieści Jezusowej z Mt 13,24-
30 to czas kiedy kończy się równocze-
sne wzrastanie dobrej pszenicy i złego 
chwastu. Przez pewien czas rosły one 
razem i nie były oddzielane, by nie 
został zniszczony dobry plon. Jednak 
w czasie żniwa robotnicy oddzielają 
dobrą pszenicę, złych chwastów. Do-
bro składają do spichlerza, a zło wią-
żą w snopki i spalają. „Żniwo” zatem 
możemy rozumieć, jako czas w którym 
ludzie umieją oddzielić dobro od zła 
i to czynią. Oto w dzisiejszej ewangelii 
Jezus mówi, że żniwo jest wielkie, ale 
robotników mało; proście więc Pana 
żniwa, żeby wyprawił robotników na 
swoje żniwo. Prośmy zatem Chrystu-
sa, by Polscy katolicy byli - jak bł. 
Ks. Jerzy Popiełuszko - duchowymi 
robotnikami, którzy umieją oddzielać 
dobro od zła, aby dobrze potrafili od-
różnić prawdę od fałszu. – Aby polscy 
katolicy wreszcie usłuchali wielolet-
niego nawoływania księży, by czytać 
Pismo Święte, znać Ewangelie i żyć 
nauką Chrystusa, bo to w Niej Bóg 
pokazuje człowiekowi granice między 
dobrem a złem. – Abyśmy jak bł. Ks. 
Jerzy Popiełuszko w tym świecie za-
mętu i wilków w owczych skórach, szli 
prostą drogą ewangelii Chrystusowej 
do życia w wiecznym Raju. Amen.

Homilia ks. Franciszka Sikory
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27 października 2017 r. w Su-
chowoli na Podlasiu, w rodzinnej 
parafii ks. Jerzego Popiełuszki, 
odbyły się uroczystości upamięt-
niające 35. rocznicę zabójstwa 
patrona Solidarności.

W uroczystościach oprócz 
przedstawicieli rządu i admi-
nistracji rządowej oraz władz 
samorządowych, udział wzięli 
także przedstawiciele prezydium 
Komisji Krajowej i Zarządów Re-

8 października 2019 r. zawarte 
zostało porozumienie pomiędzy 
Ministrem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, a NSZZ Solidarność.

Jesienią pracownicy w muze-
ach, dla których MKiDN jest or-
ganizatorem lub współorganiza-
torem, otrzymają 10% podwyżkę, 
wynikającą z realizacji postulatu 
Krajowej Sekcji Muzeów i Insty-
tucji Ochrony Zabytków NSZZ 
Solidarność. To dobra wiado-
mość, m.in. dla pracowników Mu-
zeum-Zamek w Łańcucie.

Zaledwie kilka dni wcześniej, 
4.10.2019 odbyło się nadzwy-
czajne zebranie Organizacji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” 
działającej przy Muzeum-Zam-
ku w Łańcucie, w którym udział 

Pod koniec września br. wszy-
scy pracownicy Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Rze-
szowie otrzymali podwyżki wyna-
grodzeń w wysokości 500 zł brut-
to z wyrównaniem od 1 lipca br.

Zdaniem Łukasza Rzepki, Prze-
wodniczącego Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” pracow-
ników Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie obecne podwyżki to 
sukces będący efektem zaanga-
żowania wielu osób, w szczegól-
ności członków NSZZ „Solidar-
ność” pracujących w urzędach 
wojewódzkich oraz pozostałych 
pracowników, którzy wyraźnie 
podkreślali w ostatnich kilku-
nastu miesiącach swoje nie-
zadowolenie z wynagrodzeń. 
Wielokrotnie apelowaliśmy do 
przedstawicieli rządu o podjęcie 
pilnych działań mających na celu 
wzrost wynagrodzeń. Współ-
pracę związkowców było widać 
m.in. podczas przeprowadzonej 
w wielu urzędach wojewódzkich 
styczniowej akcji żółta wstążka, 
dotyczącej bardzo niskich płac 
w terenowej administracji rzą-
dowej. W naszym urzędzie w ak-
cji wzięło udział ok. 90% pracow-
ników. Dzięki tym działaniom 
jeszcze w styczniu rozpoczęły się  
cykliczne spotkania w MSWiA  
strony rządowej ze związkow-
cami z urzędów wojewódzkich. 
W zdecydowany sposób doma-
galiśmy się wówczas znaczących 
podwyżek jeszcze w roku 2019. 
Należy podkreślić, że działania 
podejmowane przez związkow-
ców z „Solidarności” nie zakłóca-
ły w żaden sposób prawidłowego 
funkcjonowania urzędów woje-
wódzkich.

19 października odprawiona 
została uroczysta Msza Świę-
ta odpustowa w kościele para-
fialnym bł. Jerzego Popiełuszki 
w Rzeszowie połączona z 60-le-
ciem ZST im. E. Kwiatkowskiego.  
Mszy Świętej przewodniczył Or-
dynariusz Diecezji Rzeszowskiej 
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 
Jan Wątroba. Region Rzeszowski 

Odpust w rocznicę śmierci
 bł. Jerzego Popiełuszki

Uroczystości w Suchowoli

NSZZ „Solidarność” na tej uro-
czystości reprezentowała zastęp-
ca przewodniczącego Regionu 
Bogumiła Stec Świderska wraz 
z pocztem sztandarowym Regio-
nu, a oświatową „S” członkowie 
prezydium Małgorzata Król  oraz 
Józef Stala. Po mszy św. oddano 
cześć relikwiom krwi bł. Jerzego 
Popiełuszki.

gionów NSZZ „Solidarność”.
Uroczystości rozpoczęły się od 

złożenia kwiatów na grobie ro-
dziców błogosławionego Jerze-
go oraz pod pomnikiem patrona 
Solidarności. Następnie odbyła 
się uroczysta msza święta, której 
przewodniczył JE Ksiądz Arcybi-
skup Tadeusz Wojda, Metropolita 
Białostocki. Uroczystości zakoń-
czył spektakl słowno-muzyczny 
„Dobrem zwyciężać”.

W poczcie sztanadrowym Regionu Rzeszowskiego stanęli: 
(od lewej) Mieczysław Grela, Tomasz Piertucha, Marian Sikora

W imieniu Regionu Rzeszowskiego w uroczystościach wziął udział 
Roman Jakim, przewodniczący ZR

Będą 10% podwyżki w muzeach

Podwyżki w Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim w Rzeszowie

Bardzo dużą rolę w staraniach 
o podwyżki – zdaniem Prze-
wodniczącego Łukasza Rzepki 
– odegrały władze krajowe NSZZ 
„Solidarność”,  które w wyraźny 
sposób w ostatnich miesiącach 
upomniały się o pracowników 
sfery budżetowej.

Warto zaznaczyć, że już zeszło-
roczne sierpniowo-wrześnio-
we negocjacje Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” z rządem 
przyczyniły się do  zwiększe-
nia od stycznia 2019 r. o kilka 
procent funduszy wynagrodzeń 
między innymi w urzędach woje-
wódzkich oraz do odmrożenia po 
10 latach kwoty bazowej

w służbie cywilnej.
Waldemar Błaż, Zastępca Prze-

wodniczącego Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” pracow-
ników Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie zwraca uwagę, że 
obecne podwyżki – choć zauwa-
żalne – nadal  nie rozwiązują 
w pełni problemu niskich wy-
nagrodzeń w terenowej admini-
stracji rządowej.

Władze Komisji Zakładowej 
zdają sobie jednak sprawę, że 
powstałych zaległości nie moż-
na nadrobić w jeden dzień, po-
nieważ kwota bazowa w służbie 
cywilnej, a więc kwota, od wyso-
kości której zależą ich wynagro-
dzenia, była zamrożona przez 
blisko dekadę. Liczą jednak, że 
decyzje o wzroście wynagrodzeń 
dla pracowników terenowej ad-
ministracji rządowej podjęte 
w bieżącym roku przez rządzą-
cych będą zapowiedzią dalszych 
systematycznych zmian w tym 
zakresie.

Ł.Rz.

wzięli Bogumiła Stec–Świderska 
z-ca przewodniczącego Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar-
ność” oraz radca prawny Monika 
Wojak.

Na zebraniu przewodnicząca 
OZ „S” Bożena Lauzer, na wnio-
sek Krajowej Sekcji Muzeów 
i Instytucji Ochrony Zabytków, 
poinformowała swoich członków 
o zwiększeniu dotacji podmioto-
wej na rok 2019 z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Przekazane środki miały na 
celu realizację postulatów doty-
czących podwyższenia wynagro-
dzeń dla pracowników muzeum 
z wyrównaniem od 1 stycznia 
2019 roku. 

B.L., red.
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List Otwarty
Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych 

w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego

Ob. Lech Wałęsa
Tajny Współpracownik SB ps. „Bolek”

W latach 80-tych, a zwłaszcza w okresie stanu wojennego, gdy 
prowadziliśmy działalność konspiracyjną, darzyliśmy cię wiel-
kim szacunkiem, byłeś wtedy dla nas autorytetem. Gdy w 1990 
roku zdecydowałeś się kandydować na Najwyższy Urząd Najja-
śniejszej Rzeczpospolitej, prowadziliśmy z poświęceniem two-
ją kampanię wyborczą, namawiając gorąco ludzi by oddawali 
na ciebie głosy.

Dziś jesteś dla nas nikim! Okazałeś się bowiem tw. „Bolkiem”, 
nędznym kapusiem, który za pieniądze donosił funkcjonariu-
szom SB na swoich kolegów, w tym z najbliższego otoczenia! Co 
więcej, kapusiem który nie ograniczał się jedynie do donosze-
nia, ale posuwał się do szczucia SB-ków na kolegów!

Czyż można było upaść jeszcze niżej? Wydawałoby się, że nie! 
Ale ty jeszcze niżej upadłeś, bo w przeciwieństwie do nędzni-
ków, którzy po latach uznali swoje winy, wyrazili za nie skruchę 
i prosili tych, którym wyrządzali krzywdę o wybaczenie, nie tyl-
ko nigdy tego nie uczyniłeś, lecz wprost przeciwnie, bezczelnie 
wypierasz się swojej haniebnej współpracy z SB, kreujesz się 
na największego w Polsce bohatera, ewidentnego zbawcę Oj-
czyzny, stając się z dnia na dzień coraz bardziej butny! 

Od dłuższego czasu wręcz lubujesz się w obrażaniu i znie-
ważaniu osób tysiąckroć godniejszych od twojej nędznej oso-
by, w tym nawet zmarłych, czego żaden przyzwoity człowiek 
ośmielać się nie czyni!

Ostatnio dopuściłeś się skrajnie haniebnego czynu, publicz-
nie nazywając zdrajcą Kornela Morawieckiego - bohaterskiego, 
wielce szlachetnego i niewyobrażalnie zasłużonego dla wol-
ności Polski człowieka, co więcej, dopiero co zmarłego i zaled-
wie dzień wcześniej pochowanego! A jakby i tego było ci mało 
oskarżyłeś go jeszcze później o niecne konszachty ze zbrodnia-
rzem komunistycznym, gen. Czesławem Kiszczakiem, z którym 
mieli sobie wzajemnie przekazywać rzekomo sfałszowane do-
kumenty dotyczące twojej współpracy z SB.

Tym skrajnie haniebnym czynem udowodniłeś, że nie różnisz 
się już niczym od komunistów, którzy przez całe lata nazywali 
zdrajcami bohaterskich Żołnierzy Podziemia Niepodległościo-
wego, przez nich zamordowanych i pogrzebanych potajemnie 
w zbiorowych, bezimiennych mogiłach.

Stałeś się takim samym jak oni z własnej i nieprzymuszonej 
woli!

Udowodniłeś zarazem, że wyzbyłeś się już wszelkich cech 
Człowieka, bo człowiekiem jesteś już jedynie pod względem 
anatomicznym. Nie możemy więc już nawet tobą pogardzać!

Jedyne co nam pozostaje to modlić się do Boga o twoje opa-
miętanie, a także o to, by tacy jak ty nie sprawowali już nigdy 
żadnej władzy w Najjaśniejszej Rzeczpospolitej!

Zarząd Stowarzyszenia Osób Represjonowanych
w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego

Mieczysław Liber
Marian Krztoń
Janusz Trybus

Wanda Tarnawska

Pełniła wartę 
Kolejna Służba przy grobie 

bł. Jerzego przeszła do historii. 
17-18 października przy grobie 
Kapelana na warszawskim Żo-
liborzu czuwali przedstawiciele 
NSZZ „Solidarność” z Oddzia-
łu Ropczycko-Sędziszowskiego. 
Straż trwała od godziny 13.00 
jednego dnia do 13.00 dnia na-
stępnego. Każdy taki dyżur to 
wielkie duchowe umocnienie. 

W czasie każdego dyżuru wi-
dać tak wielu ludzi wierzących, 

którzy przybywają do grobu bł. 
Jerzego, modlą się, zapalają zni-
cze, składają żywe kwiaty, które 
tak bardzo lubił. Wielkie wazony 
wokół Jego grobu, dzięki piel-
grzymom nigdy nie są puste. 

Od 6 czerwca 2010 roku cie-
szymy się, że Kościół zaliczył go 
w poczet błogosławionych. Dziś 
pozostaje nam modlić się o jego 
Kanonizację. W drodze powrot-
nej przedstawiciel „S” nawiedzili 
Cmentarz na Powązkach i oddali 
hołd zmarłemu Kornelowi Mora-
wieckiemu.

S.W.

Ropczycka „Solidarność” 

W Pstrągowej 22-23.10. br. odbyło się szkolenie z technik prowa-
dzenia negocjacji. Prowadził je Roman  Jakim, przewodniczący Zarzą-
du Regionu i zarazem nasz trener związkowy. Uczestniczyło w nim  
22 związkowców z rzeszowskich zakładów pracy.

Szkolenie z „Negocjacji”

Uczciła pamięć
20 października w ropczyckim 

kościele Farnym NSZZ „Solidar-
ność” Oddział Ropczyce tradycyj-
nie zorganizowała nabożeństwo 
w intencji rychłej kanonizacji 
swojego patrona bł. J. Popiełusz-
ko. Takie Msze św. organizowane 
były jeszcze w czasach PRL-u, ale 
w Ropczycach regularnie od roku 
1995, kiedy to na ścianie Fary zo-
stała umieszczona tablica ks. Je-
rzego. W tym roku na Mszy św. 
„Solidarność” zapewniła oprawę, 
a po mszy poprowadziła różaniec 

z rozważaniami bł. J. Popiełuszki 
z jego ostatniej Mszy św. w Byd-
goszczy w 1984 r. Po Mszy św. pod 
tablicą przedstawiciele ropczyc-
kich środowisk uroczyście złoży-
li wiązanki kwiatów: Kazimierz 
Moskal - poseł RP, Witold Darłak 
- starosta ropczycko-sędziszow-
ski, Dariusz Skórski z Klubu Rad-
nych PiS oraz Andrzej Czochara 
- przewodniczący Oddziału „So-
lidarności” Ropczyce. Następnie 
w lokalu „Solidarności” odbyło 
się okolicznościowe spotkanie 
z udziałem  posła K. Moskala.

S.W. 

Tablica 
poświęcona 
patronowi 
„Solidarności”
na ścianie 
ropczyckiej 
Fary
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Region Rzeszowski NSZZ „Soli-
darność” włączył się w piękną ini-
cjatywę Telewizji Polskiej oddział 
Rzeszów – Światełko pamięci dla 
Łyczakowa. Akcja miała na celu 
zebranie zniczy (białych i czer-
wonych), które przed 1 listopada 

Światełko pamięci dla Łyczakowa

7-8 października w Polańczyku 
odbyło się Walne Zebranie Dele-
gatów Międzyzakładowej Komisji 
Koordynacyjnej NSZZ „Solidar-
ność” przy Okręgowym Inspek-
toracie Pracy w Rzeszowie.

Związkowcy dyskutowali na te-
mat działań „S” w ramach struk-
tury pracodawcy, przeszli szko-
lenie z zakresu doświadczeń PIP 

18 października 2019 r. w Pod-
karpackim Urzędzie Wojewódz-
kim w Rzeszowie, odbyła się  
uroczystość wręczenia Nagrody 
Honorowej „Świadek Historii”.

Nagroda jest przyznawana oso-
bom szczególnie zasłużonym dla 
upamiętniania historii Narodu 
Polskiego w regionie oraz oso-
bom wspierającym pion eduka-
cyjny IPN w realizacji ustawowej 
działalności w obszarach eduka-
cyjnym, naukowym i wydawni-

25 października 2019 roku od-
była się uroczystość, na której 
zostały wręczone odznaczenia 
Krzyż Wolności i Solidarności.

Wyróżnienie to nadawane jest 
przez Prezydenta RP działaczom 
opozycji wobec dyktatury ko-
munistycznej, za działalność na 

28 września do skarżyskie-
go Sanktuarium Matki Boskiej 
Ostrobramskiej przybyli pątni-
cy XXIV Pielgrzymki Pracowni-
ków Przemysłu Zbrojeniowego 
i Lotniczego NSZZ „Solidarność”. 
Oprócz związkowców zakładów, 
pracujących na potrzeby woj-
ska, licznych pocztów sztanda-
rowych, w pielgrzymce udział 
wzięli również przedstawiciele 
zarządów tych zakładów, bowiem 
coroczna pielgrzymka to nie tyl-
ko przeżycie duchowe, ale i oka-
zja do spotkań ludzi związanych 
z branżą oraz rozmów o sytuacji 
przemysłu obronnego.

Mszę świętą poprzedziła pro-
cesja z obrazem i relikwiami bł. 
księdza Jerzego Popiełuszki. Na-
stępnie przed dębami pamięci 
zapalano znicze,a pod tablicą 
smoleńską złożono wieniec. Pod-
czas mszy świętej, której prze-
wodniczył biskup Henryk Toma-
sik, modlono się za pracowników 
obu branż i ich rodziny.

Podniosły charakter uroczysto-
ści uświetnił udział  gości z całej 
Polski, asysta honorowa Wojska 
Polskiego i orkiestra wojskowa 
z Radomia.

Do uczestników pielgrzymki li-
sty skierowali Mariusz Błaszczak, 
minister obrony narodowej oraz 
Jarosław Kaczyński, prezes partii 
Prawo i Sprawiedliwość.

Minister podkreślił, że polski 
przemysł zbrojeniowy jest bran-
żą, której działalność wspiera 

Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności

rzecz odzyskania przez Polskę 
niepodległości i suwerenności 
lub respektowanie praw człowie-
ka w PRL.

W imieniu Regionu Rzeszow-
skiego NSZZ „Solidarność” w uro-
czystości wziął udział Członek 
Prezydium ZR Andrzej Filipczyk.

Pielgrzymka branży lotniczej

budowę silnego, nowoczesnego 
Wojska Polskiego, dodając że 
rząd PiS chce, by konkurencyjne, 
wysokiej jakości produkty z pol-
skich zakładów były istotnym 
elementem procesu moderniza-
cji polskich Sił Zbrojnych.

Prezes, w imieniu Prawa i Spra-
wiedliwości, wyraził pracowni-
kom wdzięczność za codzienną 
ciężką i pełną poświęcenia pracę 
i za wkład w wielkie dzieło, jakim 
jest zapewnienie bezpieczeństwa 
Ojczyźnie. Zapewnił również, że 
rząd PiS robi wszystko, by polski 
przemysł obronny i lotniczy roz-
wijały się, by modernizacja WP 
przebiegała w ścisłej współpracy 
z rodzimymi przedsiębiorstwa-
mi. Dodał, że konsekwentnie, 
krok po kroku rząd działa w tym 
kierunku, m.in. zwiększając na-
kłady na obronność i moderni-
zację armii, które zgodnie z pro-
gramem do 2026 roku powinny 
osiągnąć rekordowe, większe 
o 45 miliardów zł. wydatki.

Każdego roku w okolicy dnia 
świętego Michała Archanioła 
– patrona pracowników „zbro-
jeniówki” (dekret w tej sprawie 
wydał w 2008 roku bp Tadeusz 
Płoski, a ogłoszenie tego doku-
mentu odbyło się właśnie w na-
szym mieście), do skarżyskiego 
sanktuarium przybywają pra-
cownicy z zakładów przemysłu 
zbrojeniowego i lotniczego z ca-
łego kraju.

red.

Nagrody „Świadek Historii”
czym. Wyróżnienia wręczył Jan 
Baster, wiceprezes Instytutu Pa-
mięci Narodowej. W uroczystości 
wzięła udział zastępca Przewod-
niczącego Regionu Bogumiła 
Stec–Świderska.

Laureatami VIII rzeszowskiej 
edycji zostali: Mirosława Filip-
czyk, por. Tadeusz Lutak, kpt. Ste-
fania Obara, Romuald Rzeszutek, 
płk pil. Tadeusz Henryk Rolski 
– pośmiertnie, Stanisław Mieczy-
sław Szarzyński.

„S” OIP obradowała w Polańczyku
oraz dokonali wyborów uzupeł-
niających do władz MKK.

Gośćmi obrad byli: minister 
Wiesław Łyszczek, Główny In-
spektor Pracy, Roman Jakim, 
przewodniczący ZR Rzeszow-
skiego NSZZ „Solidarność oraz 
Andrzej Filipczyk, członek Pre-
zydium ZR i przewodniczący Re-
gionalnej Komisji Wyborczej.

Wśród ozdnaczonych był m.in. Bogdan Duchań, b. pracownik Międzyza-
kładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, a następnie 

Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego NSZZ „S” w Rzeszowie

trafiły na lwowskie nekropolie: 
Łyczaków, Cmentarz Orląt i inne 
cmentarze okręgu lwowskiego, 
gdzie spoczywają Polacy.

Znicze od rzeszowskiej „S” 
przekazali Bogumiła Stec-Świ-
derska i Marek Hojło.

Uczestnicy pielgrzymki 2019 r.

Na sali obrad
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